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Ata número dezasseis da reunião de câmara ordinária realizada a dez de 
agosto do ano dois mil e vinte e dois;-------------------------------------------------------------- 

 
Pelas dez horas, reuniu no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, o Executivo 
Municipal, sob a presidência de Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara, estando 
presentes os(as) senhores(as) vereadores(as), Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, Vítor 
Manuel Gomes Baia Santos Picado, Maria de Fátima Jacinto do Estanque, Rui Manuel de Sousa 
Eugénio e Nuno Fernando Montes Palma Ferro.---------------------------------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente a Jurista Municipal, Paula Cristina Madeira 
Pestana Mansinhos.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no nº 2 do artigo 57º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------- 
 

Justificação de Faltas;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Constatou-se a falta do senhor vereador Rui Inácio Marreiros, falta que lhe foi relevada por ter 
sido considerada justificada, nos termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Abertura;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verificada a existência de quórum para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo senhor Presidente da Câmara, da seguinte forma.--------------------------------------------
Informou que os pedidos de certidão de direitos de preferência que compõem o ponto 12 da 
ordem de trabalhos, requeridos por Gabriel Gaspar Marques e Maria Canária da Silva Branco, 
relativo ao prédio sito na Rua de Manuel Homem, nº 22, em Beja e por Cabeça de Casal de 
Herança de Maria Luísa Bicas, relativo ao prédio sito na Rua da Moeda, nº 31, em Beja, são 
para retirar, uma vez que falta a informação do Gabinete de Apoio ao Investimento acerca dos 
valores de alienação para se poder deliberar sobre o exercício ou não dos mesmos.----------------
Tendo ainda sido solicitado, por e-mail, a inclusão de três assuntos na ordem de trabalhos, 
nomeadamente, a ratificação de transferência de verba para pagamento das faturas de 
eletricidade ao Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja, a transferência de verba para 
pagamento de Avença ao Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja e a transferência de verba para 
os Agrupamentos de Escolas de Beja para aquisição de materiais de higiene e limpeza para o 
ano letivo de 2022/2023 e depois de ter questionado os senhores vereadores todos 
concordaram com a inclusão dos mesmos.---------------------------------------------------------------------- 
 

1. – Período de Antes da Ordem do Dia;---------------------------------------------------------- 

 

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 15/2022;------------------------------------------- 

 
Em seguida e de acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, foi colocada à votação a ata nº 15/2022, relativa à reunião de câmara realizada no 
dia vinte e sete de julho de dois mil e vinte e dois, que foi previamente enviada a todos os 
eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 525)---------------------------------------------------- 
 



 

Página 2 de 21 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro fez a seguinte intervenção:--------------------------------------------------
No mapeamento de escolas constantes de uma listagem de 13 de julho de 2022 da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses para intervenções prioritárias no quadro de transferência 
de competências na área da educação, colocou-se-lhe a seguinte dúvida: A verba relativa à 
remodelação da Escola de Santiago Maior, que aparece nessa listagem como urgente, vai sair 
via orçamento municipal, uma vez que foi aprovada para o efeito, ou via estrutura central?-----
Agradeceu o forcing junto da Infraestruturas de Portugal uma vez que as marcações do IP8 já 
estão executadas, contudo, no sentido Baleizão-Serpa e no entroncamento para a Herdade do 
Paço do Conde, já acontecerem inclusivamente dois acidentes e poderão acontecer mais por 
ausência da marcação, nomeadamente o traço contínuo que não está visível, assim, solicitou 
ao senhor Presidente a sua intervenção, à semelhança do que fez anteriormente para que as 
marcações sejam pintadas.------------------------------------------------------------------------------------------
Ainda dentro do quadro das visitas que o “Beja Consegue” e ele próprio estão a fazer às 
freguesias rurais, deu conhecimento que esteve a semana passada em Beringel pelo que não 
quis deixar de reforçar a necessidade de apoiar o evento “Sabores no Barro” como muita 
propriedade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforçou igualmente a importância daquilo que tem sido uma diferença de opinião, 
nomeadamente o parque junto ao espelho de água da Barragem do Pisão que poderia ser uma 
opção de espaço para o futuro parque de campismo de Beja.---------------------------------------------
Por fim, e a julgar que o assunto será comum aos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, referiu que tem recebido vários e-mails da Associação Culturmais reportando a 
dificuldade que têm tido em reunir-se como o executivo em permanência para saber e aferir 
do interesse da realização da próxima edição do Festival Na Alma do Alentejo (NADA Fest). Não 
obstante saber e concordar que estas atividades não devem ser apenas suportadas pela 
Câmara Municipal, é muito sensível a estas questões, uma vez que esteve muitos anos ligado 
ao movimento associativo, pelo que sabe que quando se pretende organizar qualquer 
iniciativa há que ter noção daquilo com que se pode contar à priori, portanto senhor 
Presidente, dentro daquilo que é a sua dificuldade de agenda, atenda a esta necessidade, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara deu os seguintes esclarecimentos:--------------------------------------
Relativamente ao mapeamento da Associação Nacional de Municípios Portugueses, informou 
que as escolas foram escalonadas em três níveis de intervenção situando-se a de Santiago 
Maior no segundo nível e, aquilo que foi assegurado e que está protocolado com o Ministério 
da Coesão Territorial, é que todas as escolas mapeadas tenham financiamento a 100%. 
Curiosamente, no mapeamento provisório, a Escola de Santiago Maior estava retirada mas, 
por insistência da Câmara Municipal, voltou a ser reintroduzida. O projeto está neste 
momento a ser desenvolvido para posteriormente se concorrer ao financiamento que pode vir 
através de várias vias, nomeadamente, Plano de Recuperação e Resiliência, Portugal 2030 ou 
outros fundos, contudo, não pode garantir que abram logo Avisos para as escolas colocadas no 
2º grau de prioridade que é o caso. Ainda assim a expetativa anterior era que houvesse um 
financiamento de 92,5% por parte do Estado e os restantes 7.5% por parte da Câmara 
Municipal, agora, a expetativa é um financiamento a 100% e a estimativa é que a intervenção 
ronde um milhão e meio a dois milhões de euros. Existe ainda a incerteza se o pavilhão 
desportivo vai ser incluído nos Avisos como parte financiada.---------------------------------------------
Relativamente às marcações nas estradas, referiu que quando a questão foi aqui colocada e 
antes de falar com o Engº Luís Pinela o trabalho de marcações no IP8 foi iniciado, portanto, foi 
uma feliz coincidência ter começado na semana a seguir à reunião de câmara. Neste momento 
estão terminadas e o caso exposto está fora dessa intervenção pelo que falará com o Engº Luís 
Pinela acerca dessa situação.---------------------------------------------------------------------------------------
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Relativamente ao evento “Sabores no Barro” tomou boa nota e referiu que provavelmente a 
Câmara Municipal terá que destacar quatro ou cinco eventos organizados pelas freguesias do 
Concelho para apoiar de uma forma mais robusta.-----------------------------------------------------------
Relativamente ao parque de campismo, disse que não há divergência, o executivo acredita que 
no espelho de água da Barragem do Pisão se pode fazer um autocaravanismo simpático, a 
divergência está apenas no entendimento que a cidade de Beja deve manter um parque de 
campismo no seu interior independentemente de no futuro poder haver algum na periferia.----
Sobre a Associação Culturmais, de facto têm recebido pedidos de reunião, não assume datas 
mas tentarão reunir em agosto ou o mais tardar em setembro, disse.----------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado, relativamente a um conjunto de questões que 
frequentemente os vereadores da Coligação Democrática Unitária têm vindo a colocar acerca 
do relacionamento entre o executivo em permanência com as Juntas de Freguesia, voltou a 
dizer que a queixa transversal a todas é a ausência de resposta e, ainda que possam existir 
contatos, essa resposta às necessidades mais prementes de facto não acontece. Há um 
conjunto de situações que se arrastam no tempo e portanto se a Câmara Municipal tiver que 
dizer que não pois que o faça uma vez que, pelo menos, permite a quem decide procurar 
outras oportunidades.------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à ata do Conselho Municipal de Educação que foi entregue na última reunião de 
câmara e percebendo posteriormente que a mesma diz respeito ao último Conselho realizado 
em 2021, perguntou se não se não se realizou mais nenhuma reunião depois dessa.---------------
Por último solicitou o ponto de situação relativamente às obras de requalificação do Museu 
Regional Rainha D. Leonor, disse.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino deu conhecimento que a última reunião do Conselho 
Municipal de Educação ainda foi realizada com o vereador Arlindo Morais, consigo, embora 
devessem ter havido dois momentos, apenas se realizou a do dia 28 de julho conforme 
informou também na última reunião de câmara. De qualquer das formas as atas irão ficar 
disponíveis on-line e depois o senhor vereador poderá consultar ou então se quiser também 
poderá solicitar para que as mesmas lhe sejam enviadas.--------------------------------------------------- 
 
De seguida e embora o senhor vereador Nuno Palma Ferro já tenha feito referência ao 
assunto, a senhora vereadora Maria de Fátima Estanque, não quis deixar de reforçar a 
necessidade de se olhar para os pedidos das associações culturais com mais brevidade, no caso 
da Culturmais, porque os mesmos prendem-se com o cumprimento de timings inerentes a 
algumas atividades e sobretudo pelo facto da Associação não ter deixado ainda cair por terra a 
possibilidade da realização do Santa Maria Summer Fest uma vez que o NADA Fest foi uma 
alternativa que se conseguiu realizar por não ter havido um diálogo mais profundo com a 
autarquia, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Eugénio agradeceu o envio do Relatório Final relativo ao orçamento 
participativo e de seguida deixou uma nota de repúdio e de condenação pelos atos de 
vandalismo que têm sido registados na cidade que mereceram já a preocupação manifestada 
publicamente pelo senhor Presidente à qual se juntam os vereadores da Coligação 
Democrática Unitária. A propósito deste assunto e porque depois isto vai entroncar no 
Conselho Municipal de Segurança fez mais dois apontamentos:------------------------------------------
Primeiro, relativamente à pintura de passadeiras com tinta vermelha nalgumas artérias que 
será antiderrapante mas que ao fim ao cabo não tem a função que seria mais importante, 
nomeadamente, a dissuasão de velocidade por parte de alguns automobilistas que se continua 
a verificar. Há uns meses sugeriram a instalação de passadeiras sobrelevadas nalguns pontos 
da cidade como a Avenida Comandante Ramiro Correia ou a Rua 1º de Maio pelo que apelou 
mais uma vez a que se pense numa solução deste género tendo em consideração que se 
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continua todos os dias a ver abusos de excesso de velocidade nestas artérias e até mesmo na 
Avenida Salgueiro Maia onde foi pintada recentemente uma dessas passadeiras vermelhas.-----
Segundo, relativamente ao estacionamento abusivo que se continua assistir, sobretudo na 
cidade, mesmo depois do senhor Presidente há uns meses ter manifestado a intenção de atuar 
sobre esta situação com a adoção de medidas que todos concordarão que não serão muito 
bem-vindas por alguns daqueles que vão continuando a prevaricar, consideram que terá de 
haver mesmo uma atuação nesse sentido e, para isso, é necessário envolver o recém-
constituído Conselho Municipal de Segurança dos Cidadão de Beja e procurar soluções que 
visem atuar e intervir diretamente nestas problemáticas, disse.------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara agradeceu as sugestões dos senhores vereadores e disse não ir 
voltar à questão das freguesias uma vez que o senhor Vice-Presidente tem respondido 
sistematicamente em todas as reuniões à mesma, contudo, referiu que o executivo pode não 
atender a todas as pretensões mas tenta responder a todas ou quase todas as questões, aliás, 
em relação ao mandato anterior melhorou-se bastante nesse aspeto embora possa admitir 
que seja ainda insuficiente em relação a alguns pontos.-----------------------------------------------------
Sobre a Associação Culturmais já respondeu, foi um ponto comum colocado quer pelo Beja 
Consegue quer pela Coligação Democrática Unitária e tomou boa nota.--------------------------------
Sobre as questões colocadas pelo senhor vereador Rui Eugénio, referiu que as passadeiras de 
cor vermelha que a câmara tem pintado são sobretudo perto de centros escolares e em 
avenidas de maior movimento junto aos mesmos e, de facto, a sua função não é atenuar a 
velocidade mas melhorar a visibilidade dos automobilistas sobre quem as vai a atravessar 
reforçando assim a segurança da comunidade escolar com a particularidade de não se 
apagarem tão facilmente como as passadeiras pintadas de branco. Relativamente às lombas 
de borracha/plástico informou que, para além das mesmas durarem pouco tempo, têm 
também um custo elevado e quando se soltam peças os parafusos que ficam na via causam 
danos nos pneus e nas jantes dos veículos como já tem acontecido. Os serviços estão a 
preparar um procedimento para lançar uma empreitada de instalação de vinte passadeiras 
sobrelevadas nas artérias que o senhor vereador salientou e noutras, numa primeira fase, 
porque não existe know how internamente para as executar, mas não é intenção do executivo 
“encher” a cidade de lombas, esperando que em 2023 se consiga executar esta obra de forma 
a atenuar a velocidade que é extremamente perigosa para todos.---------------------------------------
Relativamente ao estacionamento abusivo referiu que não tem sido por falta de chamadas de 
atenção da Câmara Municipal, que se consubstanciam através telefonemas quase diários, para 
que haja uma ação mais forte por quem de direito nalgumas zonas da cidade e, há semelhança 
de não querer encher a cidade de lombas, também não quer encher a cidade de pinos mas 
provavelmente terá de o fazer em vários locais porque realmente a única forma dissuasora é a 
colocação de elementos que impeçam esse estacionamento abusivo.----------------------------------
Relativamente ao Museu Regional Rainha D. Leonor informou que a obra será consignada dia 
16 de agosto à empresa a quem o júri atribuiu o concurso. Dos dois processos em Tribunal um 
está findo a favor da Associação Portas do Território, isto é, a suspensão da obra não foi 
conseguida, mesmo em sede de recurso, pelo consórcio não escolhido mas ainda decorre no 
Supremo Tribunal Administrativo o processo relativo à reintrodução do concorrente. Se a 
decisão for desfavorável colocam-se três hipóteses:---------------------------------------------------------
Hipótese A, que no limite não será plausível, é a empresa sair de obra para entrar a outra;-------
Hipótese B é o pagamento de uma indemnização à empresa que está em reclamação calculada 
através da prova que a empresa consiga fazer da margem de lucro que teria na obra;-------------
Hipótese C, é o Supremo Tribunal Administrativo dar razão à APT e tudo continua 
normalmente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que naturalmente o interesse é executar a empreitada na totalidade até porque 
desta depende depois a locação, em sede de Plano de Recuperação e Resiliência, de mais três 
milhões de euros ao Museu, mas se a empreitada não for terminada até dezembro de 2023, as 
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obras com mais de um milhão de euros não finalizadas podem, em princípio, transitar para o 
Quadro Comunitário Portugal 2030. Há também uma boa notícia da Direção Regional de 
Cultura que alocou mais setenta e cinco mil euros ao projeto passando dos cento e vinte mil 
para cento e noventa e seis mil euros na parte não comparticipada da obra assumindo a 
Câmara Municipal de Beja duzentos e trinta e nove mil euros e o resto financiado, disse.--------- 
 
O senhor vereador Rui Eugénio, em complemento à sua intervenção, sugeriu que talvez com 
um reforço do patrulhamento a pé, que se deixou inclusivamente de ver na cidade há bastante 
tempo, se atenuasse um pouco esses atos de vandalismo sobretudo onde eles se verificam e 
repetem com alguma frequência.----------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às passadeiras sobrelevadas existirão com certeza outras soluções, não é 
técnico nem percebe nada do assunto mas há semelhança do que existe noutros locais, por 
exemplo, os radares avisadores de velocidade poderão ter um pouco esse efeito.------------------
O estacionamento abusivo obriga a uma presença da autoridade nos locais onde se verifica e 
portanto são situações que podem ter várias soluções pelo que considera que o Conselho 
Municipal de Segurança deve ser envolvido.-------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento que, na primeira reunião do Conselho 
Municipal de Segurança, foi solicitado às forças de segurança que atuam na área do concelho, 
GNR e PSP, a apresentação na próxima reunião de relatórios de criminalidade e outras 
ocorrências nos anos 2021 e 2022 até ao momento em Beja. Para além deste está também 
constituído o Conselho Municipal de Trânsito, que ainda não reuniu, e que está vocacionado 
diretamente para as questões que o senhor vereador Rui Eugénio expôs no sentido de dar 
contributos para melhorar algumas destas situações. A Câmara Municipal não se demitirá 
naturalmente das suas responsabilidades mas necessita da ajuda de terceiros. Inclusivamente 
foi sugerido internamente que se pagasse gratificados para se fazer serviço de vigilância de 
estacionamento abusivo, coisa que recusou por entender que cada organismo tem as suas 
competências que devem ser exercidas, disse.----------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino relativamente à nota que a senhora vereadora Maria de 
Fátima Estanque deu sobre a Culturmais quis referir que embora não tenham ainda reunido, 
como o senhor Presidente disse, não pode aceitar que isto se diga porque não há dia nenhum 
que não receba um e-mail da Culturmais, portanto, acha que deve haver também algum 
cuidado na forma de abordagem dos assuntos com as instituições e com o próprio executivo 
que não trabalha por pressão, melindrando até as relações entre as pessoas e entidades. Sim, 
da sua parte dá resposta a todos, agora a forma como se abordam os assuntos e até os 
elementos do executivo em permanência através de mensagens pessoais não é a mais correta 
por quem pretende apoio e que o executivo se associe às suas atividades, disse.-------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado relativamente a esta última intervenção disse repudiar 
qualquer tipo de pressão que seja pela negativa ou assédio e mensagens de caráter pessoal 
venham elas de onde vierem, agora, o não haver simplesmente uma mensagem cordial a dizer 
que o e-mail foi recebido e que está a ser ou vai começar a ser tratado é que leva muitas vezes 
as pessoas a tomar medidas que podem não ser as mais corretas e neste âmbito quis 
aproveitar para colocar uma situação relativamente a um operador do pavilhão das 
microempresas, nomeadamente a empresa Dores – Reparação de Máquinas Agrícolas, Ldª, 
que está à espera da reparação do portão há cerca de dois anos depois de desenvolvidos todos 
os procedimentos com a Câmara Municipal, aliás, chegou a ouvir coisas que na sua opinião até 
perderiam a razão mas convenhamos que a situação se torna exasperante quando se dá a 
sensação que se irá resolver e não se resolve abrindo inclusivamente a porta a situações de 
extremismo, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Relativamente a esta questão o senhor Presidente da Câmara informou que consta num ponto 
da ordem de trabalhos a abertura de concurso para dois espaços do pavilhão das 
microempresas que vagaram, com regras muito diferentes das iniciais para aqueles que se 
vierem a instalar, isto é, o pavilhão irá começar a funcionar como start-up, porque a Câmara 
Municipal não pode concessionar frações a um preço mais baixo do que o mercado para uma 
empresa estar ali a vida toda que é o que acontece com algumas legitimamente, portanto, a 
partir de agora são concursos com um prazo de cinco anos, renovável por mais cinco na 
melhor das hipóteses, estando a cargo dos operadores todas as obras, inclusivamente 
melhoramentos. O caso referido é uma empresa que está instalada no pavilhão das 
microempresas há vinte e dois anos e naturalmente que com o uso há mais de duas décadas 
existe um desgaste no portão, acontece, que algumas das empresas contatadas para o fazer 
estão tapadas pela contratação pública e outras não tem material devido à escassez de 
matéria-prima no mercado. O portão será efetivamente colocado, o Gabinete de Apoio ao 
Investimento está mandatado para esse efeito e a autarquia faz o que pode pelos 
microempresários que estão instalados neste espaço. Mais, nos últimos vinte e oito meses 
com a redução de tarifários que foram aplicados, eles tiveram um benefício de quatro mil e 
quinhentos euros e portanto nem tudo é negativo mas, infelizmente, às vezes só se salienta 
um dos lados e uma das partes.------------------------------------------------------------------------------------
Antes de passar à ordem do dia o senhor Presidente informou ainda que a transmissão das 
reuniões via streaming irá começar provavelmente no dia seis de outubro uma vez que a 
consulta prévia está concluída faltando agora a análise das propostas pelo júri para se 
adjudicar, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 

2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, responsável pelos pelouros da Divisão 
Administrativa e Financeira; Gabinete de Apoio ao Investimento; Divisão de Turismo e 
Património; Divisão de Cultura; Serviço de Empreitadas; Gabinete Jurídico e Gabinete de 
Comunicação, apresentou os seguintes assuntos:------------------------------------------------------------- 
 

2.1. – Alteração nº 8 ao Orçamento da Despesa e nº 7 às Grandes Opções 
do Plano – 2022;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 8578, de 08 de agosto de 2022, do Serviço de Contabilidade, Plano e Orçamento, 
propondo a seguinte alteração orçamental que contempla o reforço e redução das seguintes 
rubricas e que constitui documento anexo número um que faz parte integrante da presente 
ata:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ref orços Despesa Observações

Org. Económica Descr ição 2022

0104 02021001 Transpor t es Escolares         140 000,00 € 
Transpor t es escolares ano let ivo 2022/2023, prot ocolo com as f r eguesias, ext ernat o Ant ónio Sérgio 76.956€ e 

t áxis 60.000€.

0104 04070199 Inst it uições sem f ins lucrat ivos / Out ras            12 500,00 € 
Prot ocolo de colaboração M unicípio de Beja e a Fundação Bat alha de Aljubar rot a -  Realização de f ilme sobre a 

vida de Nuno Álvares Pereir a

0104 04070199 Inst it uições sem f ins lucrat ivos / Out ras            60 000,00 € 
Ref orço de rubr ica, para t r ansf erência de verbas para os agrupament os escolares, r egular izar  o pagament os 

das f at uras de energia r ef erent e à t r ansf erência de compet ências.

0102 02020999 Out ros -  Comunicações            50 000,00 € Concurso global  das comunicações 

0104 02022599 Aquisição de Bens e Serviços / Out ros            80 000,00 € Cont rat os para as aquisição Serviços At ividades Enr iqueciment o Cur r icular  Ano Let ivo 2022/2023

0102 02022599 Aquisição de Bens e Serviços / Out ros            60 000,00 € Ref orço de rubr ica 

0102 020212 Seguros            30 000,00 € 
Consult a Prévia seguros viat uras e Responsabiliades Civil para 3 meses, at é concurso est ar  público est ar  

concluido 

0102 010309 Seguros            30 000,00 € Consult a Prévia seguros acident es de t r abalho para 3 meses -  at é concurso est ar  público est ar  concluido 

0102 02021003 Transpor t es Urbanos              4 771,18 € Cor reção de valor  negat ivo na rubr ica (GOP)

    4 6 7  2 7 1 ,1 8  €   
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Redução Despesa Observações

Org Económica Descr ição 2022

0102 02022004 Trat ament o Residuos Sólidos         150 000,00 € 

0102 02022585 Energia         312 500,00 € 

0102 02021003 Transpor t es Urbanos              4 771,18 € 

    4 6 7  2 7 1 ,1 8  €   

A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente alteração.(Deliberação nº 526)------------------------------------------------- 
 

2.2. – Propostas de abertura de procedimentos por concurso público:------- 

 
Registo nº 2429, de 22 de julho de 2022, do Gabinete de Apoio ao Investimento, propondo na 
sequência do concurso anterior para a exploração do quiosque e esplanada do Jardim Público 
de Beja ter ficado deserto e sendo aquele um espaço de referência da cidade, a abertura de 
novo procedimento por concurso público com valores limites da concessão mais baixos e a 
aprovação do programa de concurso e caderno de encargos, que constituem documento 
anexo número dois e fazem parte integrante da presente ata.--------------------------------------------
Assim, nos meses de junho a setembro a renda passa de 250,00 € para 150,00 € e nos meses 
de outubro a maio passa de 150,00 € para 100,00 €.---------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 527)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 2281, de 20 de julho de 2022, do Gabinete de Apoio ao Investimento, propondo a 
abertura de novo concurso público para arrendamento de T1, localizado no edifício, nº 29 da 
Praça da República, em Beja e a aprovação do programa de concurso, que constitui 
documento anexo número três e faz parte integrante da presente ata, tendo em conta que no 
primeiro procedimento para arrendamento de quatro frações habitacionais ficou uma por 
atribuir.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 528)--------- 
 
Registo nº 8524, de 04 de agosto de 2022, do Gabinete de Apoio ao Investimento, informando 
que o Ninho de Empresas do Município de Beja, situa-se no Parque Industrial e pretende, 
essencialmente, fixar os jovens pertencentes a este concelho, promovendo-lhe assim uma 
oportunidade de emprego e consequentemente, continuarem a permanecer na cidade.---------
Neste momento, dos doze espaços que o compõem, dois encontram-se livres e têm as 
seguintes características:---------------------------------------------------------------------------------------------
Fração 2 – Rua da Cooperação, nº 5, com a categoria de serviços/indústria e as seguintes 
áreas:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
r/c – Instalações sanitárias e uma divisão com 94,59m2;-----------------------------------------------------
1º andar – Uma divisão com 94,59m2.----------------------------------------------------------------------------
Fração 10 – Rua das Microempresas, nº 7, com a categoria de serviços/indústria e as seguintes 
áreas:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
r/c – Instalações sanitárias e uma divisão com 95,08m2;-----------------------------------------------------
1º andar – Uma divisão com 95,08m2.----------------------------------------------------------------------------
De forma proporcionar o exercício da atividade empresarial, potenciando o espírito 
empreendedor e o desenvolvimento económico do concelho bem como dar um impulso à 
capacidade de criatividade, iniciativa e de empreendedorismo dos jovens, tornando-os mais 
autónomos na criação do seu negócio, seria uma mais-valia a ocupação destes espaços pelo 
que se propõe a abertura de concurso público para ocupação dos dois espaços no Ninho de 
Empresas do Município de Beja e a aprovação do programa de concurso e caderno de 
encargos, que constituem documento anexo número quatro e fazem parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 529)--------- 
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2.3. – Proposta de ajuste direto;----------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 1302, de 27 de julho de 2022, do Gabinete de Apoio ao Investimento, propondo a 
adjudicação por ajuste direto do concurso público para a concessão do restaurante e bar da 
Piscina Descoberta de Beja que ficou deserto, à proposta posteriormente apresentada pelo 
Projeto “O Desafinado” que cumpre os requisitos e critérios do programa de concurso e 
caderno de encargos.-------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 530)--------- 
 

2.4. – Proposta de adjudicação;------------------------------------------------------------------------ 
 
Registo nº 8348, de 29 de julho de 2022, do júri do procedimento do recurso a crédito de 
longo prazo destinado ao financiamento da obra de reabilitação e alteração do edifício, nº 
25 a 28, sito na Praça da República, em Beja, informando o seguinte:----------------------------------
Na sequência da aprovação em reunião de Câmara e, posteriormente, na Assembleia 
Municipal, da candidatura ao Instrumento Financeiro de Reabilitação e Revitalização Urbana – 
IFRRU2020 da “Reabilitação e Alteração de Edifício sito na Praça da República, nos 25 a 28, em 
Beja”, foi enviado, no dia 22 de junho, convite às entidades definidas no referido instrumento 
financeiro: Millenium BCP; BPI e Santander Totta.-------------------------------------------------------------
Foram rececionadas duas propostas (Lote 1 e Lote 4) da mesma entidade: Banco Santander 
Totta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que o critério de adjudicação é o Min (60% Spread + 40% Outros Encargos) e as 
propostas foram entregues por 1 concorrente e diferem apenas na taxa de Spread e que nos 
termos do instrumento financeiro, cujo empréstimo é composto por fundos públicos e, pelo 
menos em 50%, por fundos da entidade bancária, o valor irá ser financiado a 100% de acordo 
com o seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Financiamento Divisão % 

BST – capitais próprios Banco 703.215,88 € 54% 

CEB – capitais IFRRU 608.539,12 € 46% 

 1.311.755,00 € 100% 
 

O concorrente Santander fica classificado em 1º lugar com a proposta identificada como Lote 
1, uma vez que o Spread do empréstimo dos fundos públicos (IFRRU) é o mesmo (0,08%) nos 
dois lotes e o Spread do Lote 1 (1,55%) é inferior ao do Lote 4 (1,90%) no empréstimo dos 
fundos próprios do Banco.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Concorrente Proposta Valor SPREAD 
Outros 

Encargos 

Concorrente 1. Santander Lote 4 
BST 703.215,88 € 1,90% 0,00 € 

CEB 608.539,12 € 0,08% 0,00 € 

Concorrente 2. Santander Lote 1 
BST 703.215,88 € 1,55% 0,00 € 

CEB 608.539,12 € 0,08% 0,00 € 
 

A proposta recebida altera, por questões de retificação de IVA e valores máximos de 
comparticipação relativos às componentes de eficiência energética, o financiamento inicial 
calculado de 1.332.242,34 € para 1.311.755,00 € sendo este o valor do empréstimo a 
contratar. Prazo: 180 meses; Taxa de Juro: BST 703.215,88 € - Euribor 3 meses + 1,55% Spread 
e CEB 608.539,12 € - Euribor 3 meses + 0,08% Spread; Periodicidade cobrança de juros: mensal, 
postecipadamente; Período de utilização: até 31/12/2023; Período de carência de capital: 24 
meses; Amortização – a) prestações mensais de juros durante o período de carência e b) 
prestações mensais constantes de capital, sucessivas e postecipadas, acrescidas de juros 
durante o período de reembolso; Reembolso antecipado é permitido, sem qualquer 
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penalização; Despesas e Comissões, empréstimo isento de despesas e comissões.------------------
Face ao exposto, submete-se à aprovação em reunião de câmara a presente informação, bem 
como o Relatório do júri com a análise de propostas, para que possam ser efetuadas todas as 
diligências decorrentes da legislação e dar cumprimento à adjudicação e envio para aprovação 
do Tribunal de Contas.------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 531)--------- 
 

2.5. – Proposta de aprovação de conta final;-------------------------------------------------- 
 
Presente a Conta Final da empreitada de "valorização turística da albufeira dos Cinco Reis", 
no valor de 152.511,87 € + IVA, que constitui documento anexo número cinco e faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente conta.(Deliberação nº 532)-------------- 
 
Questionado pela senhora vereadora Maria de Fátima Estanque sobre se existe previsão para 
o Município de Beja fazer um investimento ao nível dos acessos à praia fluvial o senhor 
Presidente da Câmara respondeu que efetivamente é um problema complicado que não pode 
assumir para este mandato. Compreende esta preocupação e quem mais do que ele gostaria 
de ter bons acessos, mas o dinheiro não estica e existem outras coisas no concelho prioritárias 
que exigem milhares de euros. Contudo, em maio e junho as equipas de asfalto param obras 
de pavimentação para se deslocarem para Cinco Reis no sentido de melhorar anualmente 
todos os acessos com a aplicação de tout-venant.------------------------------------------------------------ 
 

2.6. – Proposta de reversão do lote nº 2 localizado no Loteamento 
Municipal da Zona de Acolhimento Empresarial Norte – 2ª fase;---------------- 
 
Registo nº 9202, de 03 de agosto de 2022, do Gabinete de Apoio ao Investimento, informando 
que a empresa Monin Plantador Portugal Unipessoal, Ldª, adquiriu um lote de terreno 
municipal através de concurso público, cuja escritura foi celebrada a 10 de dezembro de 2019, 
denominado por lote nº 2, sito no Loteamento Municipal da Zona de Acolhimento Empresarial 
Norte – 2ª Fase, com a área de 4.117,5m2, inscrito na matriz sob o nº 4048, e vendido pelo 
Município de Beja pelo valor de 120.241,14 € (cento e vinte mil duzentos e quarenta e um euros e 

catorze cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ao abrigo do Regulamento Municipal de Gestão das Áreas de Localização Empresarial do 
Município de Beja a empresa não cumpriu com as obrigações, no que respeita à apresentação 
de projeto, nem a respetiva construção, de acordo com as alíneas b e c) do artigo 8º do 
respetivo Regulamento.----------------------------------------------------------------------------------------------
A Monin faz uma exposição ao Município, a 06 de abril de 2022, propondo o adiamento da 
construção da fábrica de transformação de fruta a partir do ano de 2028, uma vez não lhe ser 
possível avançar com o projeto antes dessa data por motivos da crise sanitária que o mundo 
atravessou.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Face à procura dos lotes industriais no concelho não é do interesse do Município manter o lote 
por este período sem atividade pelo que foi apresentada à Monin a proposta de recompra do 
lote pelo valor de aquisição do mesmo, nos termos do artigo 9º do Regulamento Municipal de 
Gestão das Áreas de Localização Empresarial do Município de Beja exercendo o direito de 
reversão, proposta que foi aceite pela empresa que manifestou disponibilidade para avançar 
com o processo de reversão do Lote nº 2 para o Município de Beja e realização da respetiva 
escritura.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta dando início ao processo 
de reversão do lote em causa.(Deliberação nº 533)------------------------------------------------------------ 
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2.7. – Propostas de aprovação de minutas de protocolos:---------------------------- 

 
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A. A MEO é proprietária de uma rede de condutas instalada no Concelho de Beja com cerca de 
138480,7m;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. As referidas condutas encontram-se, por imperativo legal e regulatório, integradas na ORAC 

(Oferta de Referência de Acesso a Condutas, regulada pela ANACOM, que abrange as condutas de que a 

MEO é proprietária ou que se encontram sob a sua gestão, e a cujo cumprimento a MEO se encontra 

vinculada);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. Nos termos da ORAC, a MEO apenas faculta acesso a condutas, a outros operadores de 
comunicações eletrónicas;-------------------------------------------------------------------------------------------
D. As Partes entendem que o interesse público subjacente aos projetos de interligação em 
fibra ótica dos edifícios municipais justifica plenamente, ainda que com caráter excecional, que 
o Município possa utilizar a rede de condutas da MEO;------------------------------------------------------
E. As Partes reconhecem que essa utilização da rede de condutas da MEO por parte do 
Município não deverá ser feita de molde a pôr em causa o cumprimento escrupuloso da ORAC 

pela MEO;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F. As Partes têm como objetivo reduzir a duplicação de infraestruturas e minimizar o volume 
de intervenções no subsolo do Concelho de Beja, no âmbito dos respetivos projetos de 
desenvolvimento de rede, tendo por base a máxima utilização possível da rede de condutas 
que o Município venha a deter no futuro.-----------------------------------------------------------------------
Propõe-se a aprovação do presente protocolo de cooperação a celebrar entre o Município de 
Beja e a MEO – Serviços de Comunicação e Multimédia, S.A., que constitui documento anexo 
número seis e faz parte integrante da presente ata e que tem como objeto e objetivos visar o 
estabelecimento de uma relação de cooperação entre as Partes em matéria de utilização 
recíproca das condutas, pertencentes a cada uma delas, e que se encontram instaladas no 
Concelho de Beja e como pressuposto os objetivos de interesse público plasmados nos 
Considerandos supra, a saber: (i) permitir ao Município desenvolver os seus projetos de 
interligação em fibra ótica dos edifícios municipais de uma forma mais eficiente e com 
menores custos, mediante a utilização, sempre que tecnicamente viável, das condutas da MEO 

e (ii) evitar a duplicação de infraestruturas no Município e reduzir o volume de intervenções no 
subsolo mediante o recurso, por parte da MEO, às condutas do Município que este venha a 
deter no futuro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 534)--------- 
 
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
a) A SOGILUB é titular de licença para a gestão de um Sistema Integrado de Gestão de Óleos 
Usados (SIGOU), válida de 1 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2025, nos termos e 
condições constantes do Despacho nº 1172/2021 dos Ministérios da Economia e Transição 
Digital e do Ambiente e Ação Climática – Gabinetes do Secretário de Estado do Comércio, 
Serviços e Defesa do Consumidor e da Secretária de Estado do Ambiente, publicado no Diário 
da República nº 20, 2ª Série, de 2021-01-29 (adiante Licença);----------------------------------------------
b) Nos termos da Licença e em conformidade com os princípios da autossuficiência, da 
proximidade e da hierarquia de gestão de resíduos, consagrados no Regime Geral da Gestão 
de Resíduos, bem como com os requisitos da rede de receção e recolha seletiva constantes do 
Decreto-Lei nº 152-D/2017, de 11 de dezembro, que unifica o regime da gestão de fluxos 
específicos de resíduos sujeitos ao princípio da responsabilidade alargada do produtor, ambos 
nas suas redações atuais, constitui obrigação da SOGILUB instituir em Portugal uma rede que:---
c) Seja de âmbito territorial integral, tendo em conta a densidade populacional da respetiva 
área de influência e segundo critérios de proximidade suscetíveis de incentivar o 
encaminhamento dos resíduos para o sistema integrado; b) Seja de fácil acesso para a 
deposição e para a recolha dos resíduos; c) Contribua para uma correta triagem dos resíduos;-- 
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d) Promova a reutilização e o encaminhamento dos resíduos que não possam ser reutilizados 
para a reciclagem ou outras formas de valorização; e) Previna riscos para o ambiente, a saúde 
pública e a segurança das pessoas e bens – Rede SIGOU;----------------------------------------------------
e) Nos termos conjugados da alínea b) do número 3 do subcapítulo 1.2 e número 1 do Capítulo 
7 da Licença, a SOGILUB pode promover sinergias, com vista a estruturar a Rede SIGOU;-----------
f) O Município de Beja no exercício da sua atividade, produz Óleos Lubrificantes Usados e vê-
se, muitas vezes, na contingência de recolher Óleos Lubrificantes Usados depositados nas suas 
instalações, aos quais importa dar um destino adequado;--------------------------------------------------
g) Ambas Outorgantes reconhecem a necessidade de se impulsionar uma gestão 
ambientalmente equilibrada dos Óleos Lubrificantes Usados produzidos em Portugal, 
assegurando que o seu tratamento e reciclagem decorram no estrito respeito por todas as 
normas legais;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se a aprovação do presente protocolo de cooperação a celebrar entre a SOGILUB – 
Sociedade de Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados, Ldª e o Município de Beja, 
que constitui documento anexo número sete e faz parte integrante da presente ata e que tem 
como objetivo estabelecer mecanismos de cooperação, com vista à gestão ambientalmente 
equilibrada dos óleos lubrificantes usados produzidos no município na qualidade de 
proprietário de oficinas de mecânica do Parque de Materiais, pelo que os Outorgantes 
acordam na colocação de um reservatório que funcionará como local de receção de Óleos 
Usados, adiante designado por oleão, e que será colocado nas instalações da Câmara 
Municipal de Beja (Parque de Materiais da Câmara Municipal de Beja), que aceita a propriedade do 
oleão e assume, por si e por todos os seus trabalhadores e colaboradores toda a 
responsabilidade inerente à propriedade, detenção e bom uso do mesmo, o qual lhe é cedido 
em bom estado de conservação e apto ao fim a que se destina.------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 535)--------- 
 

2.8. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum para 
ocupação de quatro postos de trabalho na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado;---------------------------- 

 
Considerando a necessidade de pessoal existente na Divisão de Ambiente e 
Sustentabilidade/Serviço de Zonas Verdes – Zonas Verdes, que deriva, essencialmente, da 
necessidade de reforçar equipas de trabalho e por se perspetivarem aposentações a curto e 
médio prazo, propõe-se a abertura do procedimento concursal que seguidamente se indica, 
com vista a suprir necessidades de pessoal de natureza permanente, na respetiva área de 
atividade, pretendendo-se a ocupação dos respetivos postos de trabalho existentes no mapa 
de pessoal aprovado para 2022, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, nos termos das disposições legais estabelecidas na Portaria nº 125-
A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria nº 12-A/2021, de 11 de janeiro:-----
4 Assistentes Operacionais / Jardineiros, para a Divisão de Ambiente e Sustentabilidade / 

Serviço de Zonas Verdes – Zonas Verdes.-----------------------------------------------------------------------
O recrutamento iniciar-se-á de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado previamente estabelecida, nos termos do nº 3 do artigo 30º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de 
junho. Por ser expectável e em caso de impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho, 
no âmbito do concurso, por candidatos com vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado, e tendo em atenção os princípios de racionalização, eficiência e economia de 
custos que devem presidir à atividade administrativa, proceder-se-á ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego 
público, nos termos do nº 4 do citado artigo 30º, e ao referido procedimento concursal 
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poderão concorrer candidatos com ou sem vínculo de emprego público sendo observadas as 
prioridades de recrutamento estabelecidas na legislação aplicável.--------------------------------------
De acordo com o estabelecido no artigo 18º da citada Portaria, o prazo para apresentação de 
candidaturas ao concurso deverá ser de 15 (quinze) dias úteis, devendo as mesmas ser 
apresentadas em suporte papel, considerando o disposto no nº 4 do artigo 19º da mencionada 
Portaria, por ser esta a forma de apresentação considerada mais acessível aos potenciais 
candidatos ao concurso.----------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos de divulgação, o presente concurso deverá ser publicitado, também, em jornal de 
expansão regional.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a solução interpretativa uniforme da DGAL, de 15/05/2014, devidamente 
homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15/07/2014, “As autarquias 
locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação.”.----------------------------------------------------------------------------------------
Quanto a encargos com os recrutamentos em causa, a dotação necessária encontra-se prevista 
no orçamento da autarquia para o ano 2021, nas respetivas rubricas orçamentais, de acordo 
com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artigo 31º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho.--------------------------------------------
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão aplicados os 
seguintes métodos de seleção: prova de conhecimentos de natureza prática, avaliação 
psicológica e entrevista profissional de seleção. Havendo candidatos que reúnam as condições 
previstas no nº 2 do citado artigo 36º, caso não tenham exercido a opção pelos métodos de 
seleção, nos termos do nº 3 do referido artigo, serão aplicados os seguintes métodos de 
seleção: avaliação curricular, entrevista de avaliação de competências e entrevista profissional 
de seleção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 7º da citada Portaria, os métodos de 
seleção deverão ser aplicados de forma faseada, considerando que o método de seleção 
Avaliação Psicológica tem que ser realizado por entidade externa por não existirem no 
Município técnicos habilitados para aplicarem este método. O segundo método de seleção e o 
método seguinte deverão ser aplicados a todos os candidatos aprovados no método de 
seleção imediatamente anterior, por se tratar de uma área funcional de difícil recrutamento e 
ser expectável um número de candidatos diminuto.---------------------------------------------------------
Relativamente ao júri do procedimento concursal, propõe-se a seguinte composição:-------------
Presidente: Rita Isabel Parreira de Paiva, Chefe da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade;-----
Vogais efetivos: Maria de Fátima Colaço Silva Cruz Guerreiro Mestre, dirigente intermédio de 
3º grau, que substituirá a presidente nas suas faltas e impedimentos e Cláudia Sofia Rolim 
Fernandes Marques, Assistente Técnica;-------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Domingos Manuel Dias Horta Martins e Paula Cristina Madeira Pestana 
Mansinhos, Técnicos Superiores.----------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 536)--------- 
 

2.9. – Proposta de atribuição de subsídio;------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 8378, de 01 de agosto de 2022, da Divisão de Cultura, propondo a atribuição de um 
subsídio, no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros) à Associação Local Global, para a realização do 
projeto FUTURAMA no ano de 2022, no Concelho de Beja.--------------------------------------------------
O projeto irá decorrer durante o ano de 2022 em vários espaços, a maioria pertença da 
autarquia, pelo que se propõe também que possa ser prestado, sempre que tal seja possível e 
justificado, outro tipo de apoios, quando solicitado.---------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de cinco mil euros.(Deliberação nº 537)-------------------------------------------------------------------- 
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O senhor vereador Rui Eugénio, não obstante terem votado favoravelmente esta atribuição de 
subsídio, voltou a chamar a atenção que pelas informações que lhes chegaram a associação 
terá pedido um apoio superior, contudo, houve também aqui algum atraso no diálogo pelo 
que parece que eles tiveram de reajustar a programação prevista precisamente por esse facto. 
Este valor dá para fazer aquilo que eles irão apresentar mas se tivesse havido mais alguma 
conversação a programação poderia chegar mais longe.---------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara referiu que o valor foi ajustado à disponibilidade da Câmara 
Municipal que em 2021 rejeitou esta colaboração que foi aceite agora em 2022. O que 
informaram desde o início foi que o apoio seria provavelmente nesta ordem de grandeza e que 
a associação ajustasse a programação a esse mesmo valor. Acrescentou que a Câmara 
Municipal não é a única a financiar a FUTURMA, eles são financiados por outras entidades, 
nomeadamente pela Direção-Geral das Artes------------------------------------------------------------------ 
 

2.10. – Pedido de pagamento em prestações;------------------------------------------------ 

 
Requerido por Gabriela Maria Pirrolas Relvas, o pagamento em prestações mensais da coima, 
no valor de 500,00 €, relativa ao processo de contraordenação nº 43/COR/2021, no qual foi 
arguida por infração ao artigo 98º, nº 1, alínea a) do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua redação atual, nomeadamente obra de execução de cobertura no pátio 
interior do prédio, sito no Largo dos Correios, nº 1, 1º esqº, em Beja, para criação de zona de 
arrumos de estabelecimento comercial.-------------------------------------------------------------------------
Tendo em consideração que a requerente está dispensada de apresentação de declaração de 
rendimentos Modelo 3 de IRS, pode ser autorizado o pagamento da coima em 24 prestações 
mensais no valor de 20,83 €. A última prestação não pode ultrapassar os dois anos, nos termos 
do nº 5 do artigo 88º do Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de outubro, na redação do Decreto-Lei 
nº 244/95, de 14 de setembro (RGCO).---------------------------------------------------------------------------
A falta de pagamento de uma prestação implica o vencimento de todas as outras, nos termos, 
também, do nº 5 do artigo 88º do RGCO. As custas terão de ser pagas com a última prestação 
perfazendo assim o montante de 71,83 € (20,83 € + 51,00 € de custas).-----------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 538)------------ 
 

2.11. – Relatórios de acompanhamento e controlo:-------------------------------------- 

 
Registo nº 7558, de 14 de julho de 2022, da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que, para dar cumprimento ao disposto no artigo 11º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de 
junho, foi elaborado o relatório de acompanhamento e controlo do Plano de Intervenção em 
Espaço Rústico da Mingorra, que constitui documento anexo número oito e faz parte 
integrante da presente ata, de acordo com as orientações da Nota Técnica AAE 2/2020 
emanada pela APA sobre esta matéria.---------------------------------------------------------------------------
Assim, para dar andamento a este processo, considera-se que a Câmara Municipal deverá 
deliberar: “Tomar conhecimento do teor do relatório, divulgá-lo na página da Câmara 
Municipal e remetê-lo à APA – Agência Portuguesa do Ambiente, dando cumprimento ao 
disposto no artigo 11º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, dando também dele 
conhecimento ao promotor do Plano.”.--------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento do teor do relatório, divulgá-lo na 
página da Câmara Municipal e remetê-lo à APA – Agência Portuguesa do Ambiente, dando 
cumprimento ao disposto no artigo 11º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, dando 
também dele conhecimento ao promotor do Plano.(Deliberação nº 539)-------------------------------- 
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Registo nº 7558, de 14 de julho de 2022, da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que, para dar cumprimento ao disposto no artigo 11º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de 
junho, foi elaborado o relatório de acompanhamento e controlo do Plano de Intervenção em 
Espaço Rústico da Fonte dos Frades, que constitui documento anexo número nove e faz parte 
integrante da presente ata, de acordo com as orientações da Nota Técnica AAE 2/2020 
emanada pela APA sobre esta matéria.---------------------------------------------------------------------------
Assim, para dar andamento a este processo, considera-se que a Câmara Municipal deverá 
deliberar: “Tomar conhecimento do teor do relatório, divulgá-lo na página da Câmara 
Municipal e remetê-lo à APA – Agência Portuguesa do Ambiente, dando cumprimento ao 
disposto no artigo 11º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, dando também dele 
conhecimento ao promotor do Plano.”.--------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento do teor do relatório, divulgá-lo na 
página da Câmara Municipal e remetê-lo à APA – Agência Portuguesa do Ambiente, dando 
cumprimento ao disposto no artigo 11º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, dando 
também dele conhecimento ao promotor do Plano.(Deliberação nº 540)-------------------------------- 
 

2.12. – Pedidos de emissão de certidões de direitos de preferência:----------- 

 
Retirados conforme informação do senhor Presidente no início da reunião.--------------------------- 
 

2.13. – Pedido de isenção do pagamento de taxas devidas pela 
transladação de restos mortais;------------------------------------------------------------------------ 

 
Requerido por Maria Gertrudes Louro Hilário de Brito, a isenção do pagamento de taxas 
devidas pela transladação de restos mortais da senhora Custódia Maria, do Coval CP 2501 para 
o Coval CP 561. O valor das taxas é de 97,17 € + 14,57 € = 111,74 € e pressupõe a devolução 
gratuita do coval ao Município de Beja.--------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 541)------------ 
 

2.14. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela 
realização de funeral social;------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido pela Santa Casa da Misericórdia de Odemira, a isenção do pagamento de taxas 
devidas pela realização de funeral social, no valor de 71,73 €.---------------------------------------------
O falecido, residia na zona de Odemira e foi o Tribunal que ordenou que fosse a Santa Casa da 
Misericórdia de Odemira a fazer o funeral social para o cemitério de Beja. Não há 
conhecimento de qualquer familiar. Em casos idênticos o pedido de isenção de taxas tem sido 
deferido pelo que se sugere o mesmo procedimento.-------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 542)------------ 
 
Em seguida a senhora vereadora Marisa Saturnino, responsável pelos pelouros da Divisão de 
Desenvolvimento e Inovação Social; Gabinete de Recursos Humanos; Divisão de Educação, 
Desporto e Juventude; Partido Médico Veterinário, apresentou os seguintes assuntos:------------ 
 

2.15. – Proposta de aprovação de minuta de protocolo;------------------------------- 

 
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais é o serviço do Ministério da Justiça dotado 
de autonomia administrativa que tem por missão o desenvolvimento das políticas de 
prevenção criminal, de execução das penas e medidas de reinserção social e a gestão 
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articulada e complementar dos sistemas tutelar educativo e prisional, assegurando condições 
compatíveis com a dignidade humana e contribuindo para a defesa da ordem e da paz social;--
A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais tem como atribuições, entre outras, 
promover a dignificação e humanização das condições de vida nos estabelecimentos prisionais, 
visando a reinserção social, designadamente através da formação profissional, do trabalho e 
da interação com a comunidade, competindo-lhe ainda, neste âmbito, desenvolver num 
quadro de sustentabilidade económica e financeira e em articulação com outras entidades 
públicas ou privadas, as atividades económicas dos estabelecimentos prisionais;--------------------
A execução das penas e medidas privativas da liberdade garante ao recluso a participação em 
atividades diversificadas onde assume particular relevância o trabalho;--------------------------------
Se torna imperativo rentabilizar os recursos materiais e humanos existentes nos 
estabelecimentos prisionais, aproveitando os conhecimentos adquiridos pela população 
reclusa por via da formação profissional facultada antes e durante a reclusão, quer pela 
experiência adquirida no mundo do trabalho;------------------------------------------------------------------
O trabalho prisional deve realizar-se num quadro de princípios que garantam à população 
prisional a criação, a manutenção e o desenvolvimento de capacidades e competências para o 
exercício de uma atividade laboral após a libertação, devendo por isso as condições em que o 
mesmo é realizado, nomeadamente em termos de higiene e segurança, métodos de trabalho e 
remuneração, ser próximas das que vigoram em liberdade;------------------------------------------------
Um dos princípios orientadores da execução das penas e medidas privativas da liberdade 
estabelece que a execução se realiza, dentro do possível, em cooperação com a comunidade;--
O Município de Beja, dentro das suas atribuições e competências se disponibiliza a colaborar 
na integração de cidadãos que se encontram em situação social desfavorecida, 
nomeadamente cidadãos que se encontram a cumprir pena nos estabelecimentos prisionais, 
sem preterir, contudo, os objetivos que decorrem da sua natureza institucional.--------------------
Propõe-se a aprovação do presente protocolo de cooperação a celebrar entre a Direção-Geral 
de Reinserção e Serviços Prisionais (Estabelecimento Prisional de Beja) e o Município de Beja, 
que constitui documento anexo número dez e faz parte integrante da presente ata, 
constituindo objeto do mesmo o desenvolvimento de ações destinadas a capacitar 
profissionalmente os reclusos do Estabelecimento Prisional de Beja, para a realização de 
tarefas de apoio logístico, de limpeza e de manutenção de instalações e espaços públicos, e 
outros trabalhos que o Segundo Outorgante considere necessários.-------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 543)--------- 
 

2.16. – Proposta de transferência da titularidade do contrato de 
arrendamento em regime de renda apoiada;------------------------------------------------- 

 
Registo nº 6459, de 04 de agosto de 2022, da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, 
informando que a arrendatária Maria Carolina Candeias Bexiga da Silva, desde 2015 abdicou 
da habitação, ficando a residir na mesma o seu irmão Luís Manuel Candeias Bexiga que 
integrava o agregado familiar.--------------------------------------------------------------------------------------
Após análise da documentação comprovativa da situação socioeconómica do agregado 
familiar, composto apenas por um elemento, bem como certidão das finanças a comprovar 
que não é proprietário de bens imóveis no concelho, propõe-se a transferência da titularidade 
do contrato de arrendamento em regime de renda apoiada para o nome de Luís Manuel 
Candeias Bexiga da Silva, outorgando-se novo contrato cujo valor da renda com base no 
cálculo efetuado é de 6,00 €.----------------------------------------------------------------------------------------
Sugere-se também que se considere a permuta para uma habitação de tipologia adequada, 
uma vez que a fração é de tipologia T4.--------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 544)--------- 
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2.17. – Proposta de ratificação;------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 8385, de 01 de agosto de 2022, da Divisão de Educação, Desporto e Juventude, no 
qual solicitou a transferência da verba de 3.675,74 € para o Agrupamento de Escolas nº 1 de 
Beja, para pagamento das faturas de eletricidade nº FT 22201/1976809 entretanto emitida.------
Já foi solicitado a alteração contratual pelo que se prevê que no próximo ano letivo não 
existam mais pedidos de transferência de verbas pontuais para estes pagamentos.-----------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora vereadora Marisa 
Saturnino, de dois de agosto de dois mil e vinte e dois “Proceda-se ao pagamento da referida 
despesa e remeta-se de seguida o processo à Câmara Municipal para ratificação.”.(Deliberação 

nº 545)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 8457, de 02 de agosto de 2022, da Divisão de Educação, Desporto e Juventude, no 
qual solicitou a transferência da verba de 10.887,33 € para o Agrupamento de Escolas nº 1 de 
Beja, para pagamento das faturas de eletricidade nº FT 22201/2058593 e FT 22201/2093893 
entretanto emitidas.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Já foi solicitado a alteração contratual pelo que se prevê que no próximo ano letivo não 
existam mais pedidos de transferência de verbas pontuais para estes pagamentos.-----------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora vereadora Marisa 
Saturnino, de dois de agosto de dois mil e vinte e dois “Proceda-se ao pagamento da referida 
despesa e remeta-se de seguida o processo à Câmara Municipal para ratificação.”.(Deliberação 

nº 546)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.18. – Proposta de transferência de verba para pagamento de Avença 
ao Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja;------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 8592, de 08 de agosto de 2022, da Divisão de Educação, Desporto e Juventude, 
informando que as duas últimas transferências de verba para pagamento da Avença datam de 
setembro de 2021 (500,00 €) e maio de 2022 (500,00 €). Assim, propõe-se a transferência de 
1.000,00 € para o Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja de forma a abranger desde já grande 
parte do ano letivo 2022/2023.------------------------------------------------------------------------------------
Mais se informa que estas verbas estão ao abrigo dos Blocos C e D, na sequência da 
descentralização de competências.-------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e transferir o valor de mil 
euros.(Deliberação nº 547)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.19. – Proposta de transferência de verba para os Agrupamentos de 
Escolas de Beja para aquisição de materiais de higiene e limpeza para o 
ano letivo de 2022/2023;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 8548, de 05 de agosto de 2022, da Divisão de Educação, Desporto e Juventude, 
informando que tendo em consideração a experiência acumulada com a gestão das Escolas, 
decorrente da descentralização de competências em matéria de Educação, e no caso particular 
da aquisição de materiais de higiene e limpeza, foi dada resposta a todos os materiais 
solicitados no decurso do ano letivo 2021/2022, tendo existido um gasto de aproximadamente 
12.191,00 € com as Escolas Diogo de Gouveia, Escola de Santiago Maior, Escola de Santa 
Maria, Escola D. Manuel I e Escola Mário Beirão.--------------------------------------------------------------
Não obstante, conclui-se que se devem agilizar procedimentos e melhorar tramitações de 
assuntos, tendo-se tentando inclusivamente lançar um concurso com vista ao fornecimento 
dos referidos materiais às Escolas que não avançou derivado à elevada flutuação dos preços de 
mercado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pelo exposto, considera-se que de forma a melhor gerir esta situação, se deve transferir desde 
já a quantia de 17.500,00 €, distribuídos da seguinte forma:-----------------------------------------------
Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja: 10.000,00 €, para 3 Escolas;-------------------------------------
Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja: 7.500,00 €, para 2 Escolas.---------------------------------------
Embora se considere que esta alteração de procedimentos melhorará e agilizará a aquisição 
destes materiais por parte dos Agrupamentos, continuará a existir por parte destes Serviços a 
coordenação/controlo ao nível dos gastos.----------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e transferir o valor de dez 
mil euros para o Agrupamento nº 1 e sete mil e quinhentos euros para o Agrupamento de 
Escolas nº 2.(Deliberação nº 548)------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.20. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência 
de transportes:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pelo Projeto Desafia.te CLDS 4G, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação de 25 pessoas (5 técnicos e 20 jovens), dias 01 e 02 
de setembro de 2022 à Praia de São Torpes - Escola de Surf e ao Pavilhão do Conhecimento, 
em Lisboa respetivamente, no âmbito da planificação e calendarização de uma “Semana da 
Juventude”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o presente pedido.(Deliberação nº 549)------------- 
 
Requerido pela União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação dos jovens das freguesias a um 
parque aquático (local a definir) dia 08 de setembro de 2022.----------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o presente pedido.(Deliberação nº 550)------------- 
 

2.21. – Resumo Diário de Tesouraria nº 149, relativo ao dia nove de 
agosto de dois mil e vinte e dois;---------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de seis milhões, cento e 
setenta mil, trezentos e trinta e sete euros e trinta e oito cêntimos, sendo cinco milhões, 
seiscentos e vinte e nove mil, trezentos e quarenta e sete euros e quarenta e quatro 
cêntimos de operações orçamentais e quinhentos e quarenta mil, novecentos e oitenta e 
nove euros e noventa e quatro cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------
A Câmara tomou conhecimento da presente informação.-------------------------------------------------- 
 

3. – Período de Intervenção do Público;---------------------------------------------------------- 

 
O senhor Hélder Parrinha colocou as seguintes questões:--------------------------------------------------
Existe a possibilidade da Câmara Municipal abrir os moinhos no sentido de mostrar e fazer o 
ciclo do pão até ao forno da Ti Bia Gadelha.--------------------------------------------------------------------
Existe possibilidade da Câmara Municipal ou da Diocese de Beja poderem abrir as igrejas aos 
fins-de-semana e feriados para os poucos turistas que vêm à cidade possam visitar as 
mesmas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solicitou que fossem pintados os lugares de estacionamento na Rua António Covas Lima, mais 
precisamente em frente à Tabacaria Ibis.------------------------------------------------------------------------
Câmaras de vigilância na piscina, não aceita, aceita sim se for para segurança da piscina e não 
para estarem a funcionar para o bar noturno que ali existe pelo que colocou à consideração da 
Câmara que não autorizasse estas instalações, disse.-------------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara tomou boa nota relativamente à marcação do estacionamento 
na Rua António Covas Lima.-----------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos moinhos, informou que a Câmara Municipal trabalha muito em termos 
turísticos com o moinho grande que se encontra cerca da rotunda da Força Aérea levando com 
frequência visitantes ao mesmo no âmbito das suas atividades e grupos escolares. Fazer-se um 
ciclo do pão é mais complicado.------------------------------------------------------------------------------------
Piscinas, referiu que neste momento o que existe é uma pré-montagem para a instalação de 
câmaras de videovigilância para o interior do espaço e a autarquia apenas as utiliza para esse 
fim e nunca para nenhum outro, aliás, todas as câmaras de videovigilância que poucos 
municípios a nível nacional têm nas principais artérias passam por autorizações muito 
complicadas e demoradas da Comissão Nacional de Proteção de Dados.-------------------------------
Relativamente à abertura das igrejas aos fins-de-semana e feriados, conforme já referiu várias 
vezes nestas reuniões, é uma questão muito complexa em termos de recursos humanos por 
parte da Diocese. A Câmara Municipal às vezes para manter o castelo, o posto de turismo, o 
Núcleo Museológico do Sembrano tem também muita dificuldade com a rotação do pessoal e 
portanto imagina que as igrejas também o tenham, disse.------------------------------------------------- 
 
O senhor Carlos Dias, no sentido de enquadrar o assunto que quer expor, começou por 
informar que há colegas dele, jornalistas, a fazer reportagens no Minho que tem populações 
inteiras sem água para beber. Ele próprio esteve a semana passada na Região da Extremadura, 
visitou a barragem “La Serena”, que em termos de capacidade de armazenamento é quase tão 
grande como Alqueva que neste momento é um charco. Os dramas que ali se verificam são 
tremendos por culpa própria dos espanhóis uma vez que “espatifaram” a água toda no regadio 
sem fazer gestão de recursos e agora viram-se para este lado, veem Alqueva cheio e causa-lhes 
estranheza. Foi buscar este pormenor para contrastar com aquilo que tem observado várias 
vezes, nomeadamente a utilização da rega nos espaços verdes da cidade que continua a ser 
feita de uma forma que revela insuficiências incríveis. Ainda esta manhã verificou uma 
situação, que já vem do tempo do Presidente Carreira Marques quando foi intervencionada a 
zona do cemitério no âmbito do Programa Polis, onde os problemas com os aspersores e seus 
erros de conceção desde a sua instalação até à sua regulação persistem e no fundo o que leva 
mais água é o asfalto que parece uma autêntica ribeira a correr água. Se os amigos espanhóis 
vissem por exemplo aquela cena serviria de argumento como serviram outras de ruturas na 
EDIA em que campos ficaram completamente alagados que foram utilizadas em Espanha como 
forma de demonstrar que os portugueses não utilizam devidamente a água e de facto não 
utilizam, mas não se pense que é só em Beja, ainda ontem esteve em Évora e a situação é a 
mesma, a água corre no asfalto, são aspersores também a funcionar mal, rega-se ao meio dia, 
até nas aldeias, parece que se faz questão de regar ao meio dia, aqui observou não ao meio dia 
mas às onze e meia em dias de calor com 38 graus, portanto, senhor Presidente, no fundo o 
apelo que quis deixar é saber se há uma forma para moralizar um pouco sobre o desperdício 
de água que se faz porque chega a ser chocante saber que há regiões que não têm água, e 
daquilo que viu em Espanha, o não ter água para as pessoas beberem cria um dia-a-dia tão 
sufocante que se sente um privilegiado por viver numa zona que tem Alqueva, contudo, isto é 
tudo muito relativo porque dentro de dois três anos ela desaparece e desengane-se quem 
pensa que tem água própria porque não tem, 70% vem de Espanha, disse.---------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro disse que ainda ontem à noite andou em Vila Real de 
Santo António a girar aspersores para regar a relva mas, mais do que isso, em termos de futuro 
há que pensar em deixar de regar relva a favor da sustentabilidade e criar zonas bastante 
arborizadas para reduzir o consumo de água porque hoje em dia estar a regar enormes 
espaços de relva não faz qualquer sentido, aliás, na campanha eleitoral do “Beja Consegue” 
um dos temas centrais prendia-se precisamente com a questão da água e com o facto da 
Região Baixo Alentejo ser rica e vir a ser no futuro um dos grandes fatores de aproximação das 
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populações à nossa região comparativamente com outras. É um problema muito grande que o 
executivo em funções permanentes pode sensibilizar-se aquando da construção de novos 
espaços verdes e da sua manutenção apoiando culturas que necessitem de menos água e que 
ao mesmo tempo pelo seu ensombramento façam diminuir a temperatura e permitam um 
estar mais agradável, pelo que concorda com tudo aquilo que o senhor Carlos Dias disse.-------- 
 
O senhor Presidente da Câmara referiu que a água é um recurso finito, será no futuro, 
infelizmente, um bem escasso e as zonas que têm água doce poderão no limite ser motivo até 
de guerras. Da parte do Município de Beja há as campanhas de sensibilização promovidas pela 
EMAS e um conjunto de projetos no sentido de serem revistos para que, no futuro, quando 
forem implementados, utilizem menos água do que utilizariam na primeira versão, dando 
como exemplo o embelezamento paisagístico da Ermida de São Pedro que era composto por 
muita relva e que foi devolvido para que a mesma fosse substituída por elementos com outras 
características. Depois também não se pretende perder o que existe, isto é, não acrescentar 
mais mas, pelo menos, manter aquilo que existe. Relativamente aos períodos e horas em que 
funcionam todos os aspersores em todos os locais, evidentemente que não consegue 
responder, mas as orientações são para que a rega seja feita em períodos preferencialmente 
noturnos. Pontualmente, já viu a relva ser regada nas horas menos indicadas, terá sido algum 
dia em que eventualmente algum disjuntor por algum motivo disparou no horário errado e 
avisados os serviços o problema foi imediatamente corrigido para não voltar a acontecer. 
Outra coisa substancialmente mais complicada, e por isso dura há tanto tempo, é a questão 
dos aspersores, isto é, ou se substituem os aspersores por novas técnicas de regas urbanas que 
já as haverá ou então a deslocação do mesmo ao sair da terra ou alguém por brincadeira que 
lá vai e o rode provoca essas imagens que ninguém gosta de ver porque o facto de nós termos 
água não nos deixa descansados com aquilo que se passa com os nossos vizinhos, aliás, todas 
as zonas do Baixo Alentejo que não têm a felicidade de ser abastecidas por Alqueva estão em 
dificuldades tremendas, portanto, procura-se fazer a melhor gestão possível, mas é muito 
difícil que não se veja num ponto ou noutro da cidade essa situação de água no asfalto e a 
zona mais comum é realmente a que foi referida. Já agora a Câmara Municipal de Beja paga a 
água à EMAS a um valor superior ao consumidor corrente.------------------------------------------------- 
 
O senhor Carlos Dias solicitou o uso da palavra para fazer a seguinte questão que lhe surgiu 
depois de ter lido o Relatório e Contas da EMAS onde consta um investimento em propaganda 
e comunicação, nos anos de 2019 e 2020, no valor de 310.000,00 € verba que considera 
absurda. Senhor Presidente, um investimento desta envergadura é uma boa opção quando 
ainda há pouco disse que o dinheiro não estica?--------------------------------------------------------------
Por outro lado, e já que está a falar da EMAS, custa a perceber porque é que a empresa tem 
um gabinete de comunicação à parte da Câmara Municipal, ou seja, interroga-se que dentro 
da mesma entidade hajam dois gabinetes de comunicação em que o da EMAS tem mais 
penetração e divulga mais informação em catadupa do que o da Câmara. São opções e nesse 
aspeto são respeitáveis mas é difícil de aceitar que seja assim, um volume tão elevado de 
investimento num sector dá para perguntar se realmente se justifica em termos de interesse 
público.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara referiu que esse investimento é cerca de 155.000,00 €/ano e 
esses valores têm de ser enquadrados na ordem de grandeza dos orçamentos da EMAS para 
ver qual a percentagem que ocupam no mesmo. Agora se 12.900,00 € e se atividade da EMAS 

justifica ou não publicidade, propaganda e informação nesse valor e se é adequado ou 
excessivo é uma discussão politica que se poderá fazer a qualquer altura aqui, e também com 
o Conselho de Administração da empresa que tem um representante no executivo em 
permanência.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Depois, ter um gabinete de comunicação comum faria sentido se fosse um serviço como eram 
os antigos SMAS – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, sendo uma empresa que 
apesar de municipal tem total autonomia, parece-lhes fazer todo o sentido que tenha um 
gabinete que funcione dentro daquele que é o plano de negócio da empresa, nomeadamente 
a venda e prestação do serviço da água e que aliás existe desde a primeira hora não foi este 
executivo que o criou, disse.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor António Barahona, relativamente ao Museu Regional Rainha D. Leonor e uma vez 
que já ouviu várias interpretações aqui na reunião de câmara inclusivamente o senhor 
Presidente a dizer que havia a possibilidade de se perder o financiamento interroga-se quem é 
que vai pagar a indemnização se a segunda empresa ganhar a ação no Supremo Tribunal 
Administrativo, é o erário público que vai pagar? É a Associação Portas do Território? As 
pessoas que entregaram a obra à outra empresa e que depois perdem o processo em Tribunal 
vão ser responsabilizadas? Há aqui qualquer coisa que não entende.-----------------------------------
Relativamente às visitas guiadas que tem feito à cidade, referiu que tem passado no edifício do 
Partido Socialista onde está a janela de rótula e também na casa onde nasceu o Padre José 
Agostinho Macedo e muitas vezes questiona-se se os eleitos do PS não reúnem na sede porque 
em volta da mesma e embora não saiba de quem é a responsabilidade, há ervas com quase um 
metro de altura, portanto, se não for da responsabilidade da Câmara agradecia que fosse 
transmitida essa informação ao senhor Presidente da União de Freguesias de Salvador e Santa 
Maria uma vez que raramente o encontra.----------------------------------------------------------------------
Relativamente ao forno, moinho, ciclo do pão deu conhecimento que existe um projeto que foi 
entregue há anos ao Engº João Margalha que custou 1.500,00 € à Associação de Defesa do 
Património, entretanto, o forno já se degradou e está prevista uma intervenção tal como a 
casa que se situa por trás, mas se não houver um projeto integrado com a Câmara Municipal a 
associação não tem dinheiro para fazer aquele tipo de obra, disse.-------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara tomou nota de tudo o que o senhor Barahona referiu e 
relativamente à questão sobre o Museu Regional informou que naturalmente se houver que se 
pagar uma indemnização ela terá de ser pública, não será naturalmente um privado que vai 
pagar como se presumirá. Portanto, se a coisa correr muito mal, a Câmara Municipal de Beja 
que tem um acordo de colaboração com a Direção Regional de Cultura no que concerne ao 
Museu assumem essa responsabilidade em partes iguais, ou seja, nessa matéria não existe 
nenhuma ponta solta. Mais, tendo em conta que se chegou pela primeira vez a um estado tão 
avançado conseguindo-se financiamento, projeto e empreitada entende-se que a 
oportunidade não deve ser perdida a não ser que o Tribunal suspendesse a obra coisa que não 
aconteceu.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Não vaticina sobre o que é que o Supremo Tribunal Administrativo vai decidir, decidirá de 
acordo com aquilo que os senhores juízes por bem entenderem e da leitura que fizerem do 
processo, agora, se houver lugar a uma indemnização também não será apurada de imediato, 
dará origem a um novo processo que se arrastará mais algum tempo, e como disse será 
assegurada pela Direção Regional de Cultura e pela Câmara Municipal de Beja em partes 
iguais, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. – Aprovação da Ata em Minuta;------------------------------------------------------------------- 

 
Tendo em conta a necessidade de dar cumprimento às deliberações tomadas na presente 
reunião, foi a ata aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram doze horas e 
quinze minutos da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, 
nomeado por deliberação de câmara, datada de 22 de outubro de 2021, para secretariar as 
reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Beja 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 
 

O Assistente Técnico 
 
 

___________________ 
João Daniel Frazão Felício 

Aprovada por maioria com uma 

abstenção em reunião de câmara 

realizada em 24 de agosto de 

2022 
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